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Sammanfattning 
Hotellbranschen och flygbranschen har länge använt sig av Revenue Management för att 
kartlägga sin efterfrågan för att på så sätt öka sina intäkter samtidigt som de ökar värdet för 
sina kunder och gäster. Då restaurangbranschen på många sätt liknar dessa två branscher kan 
det anses förbryllande och problematiskt att strategin inte implementerats i lika stor 
omfattning på restaurang.  
 
Denna studie undersöker ur ett Revenue Management-perspektiv hur en medelstor restaurang 
belägen centralt i en medelstor svensk stad skapar och styr intäkter för att undersöka och 
föreslå implementering av strategier för bättre lönsamhet. Detta undersöks genom kvantitativa 
observationer av restaurangens gäster samt en kvalitativ intervju med vd:n för restaurangen 
och restaurangchefen.  
 
Resultatet visar att restaurangens gäster erbjuds mer tid än de behöver för sitt besök, 
personalen kontrollerar gästers sittid genom arbetsrutiner och bokningssystem samt att ägarna 
gör ytliga analyser av data för att öka beläggning.  
 
Vi ser att restaurangen använder sig av RRM-tekniker som paketering, kontroll och spridning 
av beläggning och sittid. De har också skapat en framgångsrik kampanj genom ytlig analys av 
beläggningsdata. Vi ser möjligheter för förbättring i restaurangens bordsval och användning 
av borden och föreslår därför att restaurangen byter ut några av sina bord samt ändrar 
personalens arbetsrutiner kring hur de avgränsar sina bord. Vi anser att det kan vara 
problematiskt att de inte analyserar all den data deras kassa- och bokningssystem erbjuder och 
föreslår därför att de försöker ta till vara denna för att lättare förstå sina gästers behov och 
beteende. På så vis kan de möjliggöra en segmentering av sina gäster som de kan skapa 
riktade erbjudanden till och således öka gästens uppfattade värde på restaurangbesöket. Detta 
för att RM bygger på att erbjuda rätt produkt, till rätt person, till rätt pris, vid rätt plats och vid 
rätt tillfälle. 
 
 
Nyckelord: Revenue management, Restaurant revenue management, Restaurang, sittid, 
bordsanvändning.  
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1. Inledning 
De senaste åren har restaurangbranschen i Sverige vuxit explosionsartat och nya företag 

skapas varje dag (Ackholt & Andersson, 2014) Ändå är strategierna för skapandet och 

styrningen av intäkter i restaurangbranschen ofta outvecklade i jämförelse med andra 

branscher i besöksnäringen (Kimes, Chase, Choi, Li & Ngonzi, 1998; Hayes & Miller, 2011).  

 

Du som läser har kanske någon gång lagt märke till att flygresor kostar olika beroende på 

vilken dag du vill resa, hur nära inpå resan du bokar eller att det kostar mer om du vill ha lite 

extra benutrymme. Det beror på att erbjudandet du sett skapats utifrån vad produkten är, vem 

det är som köper den, hur mycket den är villig att betala, när produkten skall användas och 

slutligen var den används. Dessa parametrar är vad som utgör en efterfrågan och är kärnan av 

det som kallas för Revenue Management (RM) (Hayes & Miller, 2011). Ponera att du istället 

ser samma variation när du skall boka ett restaurangbesök. Helt plötsligt uppfattas det orimligt 

att du som konsument skall betala mer pengar för samma rätt bara för att du köper den en 

fredag istället för en onsdag eller för att du vill sitta på en skönare stol. Detta visar att 

branscherna, som i mångt och mycket liknar varandra, skiljer sig i vilka strategier de använder 

för att skapa och styra sina intäkter (Kimes et al. 1998). Detta betyder dock inte att 

implementering av RM i restaurangbranschen är omöjligt (Kimes, 2005). 

 

2. Problemformulering 
Restaurangbranschen använder inte RM i lika stor utsträckning som övrig besöksnäring, 

exempelvis flyg- och hotellbranschen (Kimes et al., 1998; Hayes & Miller, 2011). Detta ses 

problematiskt då studier visar att implementering av Revenue Management i liknande 

branscher ökat intäkter med 3-5% (Kimes, 2005). Att inte använda sig av RM kan innebära en 

förlust av en potentiell vinst.  

 

3. Syfte 
Syftet med detta arbete var att utifrån ett RM-perspektiv analysera hur en centralt belägen, 

fristående, medelstor restaurang i en medelstor svensk stad skapar och styr sina intäkter och 

därigenom undersöka och föreslå möjliga förändringar i företagets olika intäktsstrategier. 
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3.1 Frågeställningar 
Hur skapar och styr företaget som studerats sina intäkter utifrån prissättning, bordsanvändning 

och sittid? 

Hur kan nuvarande strategier utvecklas? 

Kan nya strategier implementeras och i så fall hur? 

 

4. Bakgrund 
Revenue Management (RM) är i korta drag användandet av information och prissättning för 

att kunna erbjuda rätt produkt till rätt kund för rätt pris vid rätt tid. Vad som är “rätt” kan 

beskrivas som det som resulterar i största möjliga vinst för företaget samtidigt som största 

möjliga värde levereras till kunden. Resultatet av lyckat användande av RM är att priskänsliga 

kunder kan handla till ett lägre pris under tider då efterfrågan är låg, och kunder som 

värdesätter tider då efterfrågan är hög kan handla under dessa tider, för ett högre pris (Hayes 

& Miller, 2011). Hur företagen kommer fram till vilken produkt som skall säljas, till vilken 

kund, för vilket pris och vid vilken tid görs genom att data med fokus på kundbeteende, 

säljhistorik vid olika tidpunkter med mera samlas in och analyseras (Kimes et al., 1998; 

Kimes, 1999; Kimes & Wirtz, 2003; Heo & Lee, 2009; Hayes & Miller, 2011). Detta för att 

definiera olika segment och få en förståelse för respektive segments beteenden och därigenom 

skräddarsy erbjudanden efter deras behov (Kimes et al., 1998; Kimes, 1999; Kimes & Wirtz, 

2003; Heo & Lee, 2009; Hayes & Miller, 2011). 

 

4.1 Ursprung 
RM har studerats och använts i olika branscher sedan flygbolaget American Airlines började 

undersöka dess möjligheter att kontrollera bokningarna av sina flygresor för att öka och 

optimera sina intäkter under tidigt 60-tal (Smith, Leimkuler & Darrow, 1992). Det American 

Airlines gjorde var att genom ett datorsystem bland annat kontrollera så kallad överbokning, 

det vill säga att företaget sålde fler flygsäten än de hade att erbjuda för att försäkra sig om att 

fylla alla flyplan även efter avbokningar (Smith, Leimkuler & Darrow, 1992). BOAC, 

nuvarande British Airways, jobbade på 70-talet med RM genom att erbjuda ett lägre pris till 

de resenärer som bokade sina resor långt innan avgång (Mcgill & Ryzin, 1999). Samtidigt 

som detta gjorde att företaget kunde försäkra sin inkomst öppnade detta system för risken att 

sälja alla flygstolar för ett rabatterat pris och på så vis gå miste om möjliga intäkter från sena 
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bokningar. Då kundernas bokningsbeteende varierade mycket mellan olika dagar och 

tidsperioder kunde varken ett fast antal rabatterade flygstolar per flygning eller en bestämd 

procentsats rabatterade flygstolar sättas (Mcgill & Ryzin, 1999). För att kunna hitta den 

optimala blandningen av rabatterade flygstolar och flygstolar som kan säljas till fullpris 

skapade Ken Littlewood på BOAC en modell som hade sin grund i att sälja rabatterade 

flygstolar så länge intäkterna var större än de förväntade intäkterna på de flygstolar som 

kunde säljas för fullpris närmare avresedatum (Mcgill & Ryzin, 1999). Genom detta system 

skiftade flygbolagets fokus från att optimera beläggning till att optimera intäkter.  

 

Sedan dess har RM utvecklats och används idag i många olika sammanhang. Det dröjde dock 

till slutet av 90-talet innan RM började studeras och praktiseras i restaurangbranschen där det 

istället kallas Restaurant Revenue Management (RRM) (Kimes et al., 1998). Trots att 

användningsområdet identifierades för 18 år sedan har strategierna för RRM fortfarande inte 

implementerats i större utsträckning (Kimes et al. 1998; Hayes & Miller, 2011). 

 

4.2 RM i olika branscher 
Kimes och Wirtz (2003) definierar RM i olika branscher utifrån två strategiska variabler: 

prisdifferentiering och duration. Med dessa variabler i beaktning har de skapat en modell som 

visar hur olika tjänsteföretag kan sorteras beroende på deras förmåga inom de två variablerna 

vilket förklarar skillnaden på intäktstyrning inom olika branscher (Kimes & Wirtz, 2003). 

Hotell-, flyg- och biluthyrningsbranscherna ses som optimala inom RM då branscherna tillåter 

flera olika pris för samma produkt och en helt förutsägbar användningstid av produkten 

(Kimes & Wirtz, 2003; Kimes & Beard, 2013). Restaurangbranschen däremot har sällan flera 

priser för samma produkt och en oförutsägbar användningstid (Kimes & Wirtz, 2003). 

Dessutom är de tekniska verktyg och system som används vid analys av data inte lika 

sofistikerade som systemen inom flyg- och hotellbranschen (Kimes & Beard, 2013). Eftersom 

RM, i stora drag, bygger på insamling och analys av data innebär avsaknaden av 

välfungerande tekniska verktyg att restaurangbranschens användning av RM riskeras bli 

bristfällig och att implementering av RRM blir betydligt svårare (Kimes & Wirtz, 2003; 

Kimes & Beard, 2013). 
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4.3 Prissättning 
Traditionellt sett brukar man i restaurangbranschen sätta sina priser med fokus på kostnader – 

antingen ett fast prispåslag på råvarukostnaden eller en procentsats (Hayes & Miller, 2011). 

Det är alltså samma pris för det som serveras oavsett när det köps och vem som köper. Inom 

restaurangbranschen är prisdifferentiering inte lika vedertaget som i hotellnäringen eller 

flygbranschen (Hayes & Miller, 2011). Medan hotellen och flygbolagen anpassar sina priser 

efter efterfrågan, det vill säga högre pris under perioder med hög efterfrågan och lägre pris då 

efterfrågan är låg, ser man sällan detsamma i restaurangbranschen i samma utsträckning 

(Hayes & Miller, 2011). Att variera priset beroende på kundsegment är även det relativt 

sällsynt i jämförelse med andra branscher, och någon form av mängdrabatt för stora sällskap 

saknas ofta i restaurangbranschen (Hayes & Miller, 2011). Det går dock att påstå att 

restauranger i många fall erbjuder olika prisgrupper genom valen av produkter på menyn. 

(Hayes & Miller, 2011) 

 

Prisdifferentiering är en prissättningsstrategi inom RM där företag tar olika priser för en och 

samma produkt eller väldigt liknande versioner av en produkt (Hayes & Miller, 2011). Detta 

används mycket i hotellbranschen där samma rum kan säljas för en mängd olika priser 

beroende på bland annat vilken veckodag den säljs, hur många nätter i rad rummet skall 

ockuperas och vem som köper, exempelvis studentrabatt eller stamkundsrabatt (Hayes & 

Miller, 2011). Anledningen till att prisdifferentiering fungerar är att kunder värdesätter olika 

saker (Fahy & Jobber, 2012). Till exempel är det tänkbart att ett par på sin bröllopsresa 

värdesätter att ha blommor på sitt rum mer än en affärsresenär skulle göra. Man möter alltså 

fler grupper med ett riktat erbjudande och riskerar därför inte att grupper betalar mindre än 

vad de faktiskt är beredda att betala för en produkt/tjänst (Hayes & Miller, 2011). 

 

Prisdifferentiering går hand i hand med segmentering, det vill säga identifieringen och 

uppdelningen av befolkningen i olika grupper i syfte att lättare anpassa bland annat 

marknadsföringsstrategier (Hayes & Miller, 2011). Ett företag bör vara medveten om att 

kunder beter sig olika och uppskattar olika saker (Fahy & Jobber, 2012). Om tillräckligt 

många kunder visar likheter i beteende och uppskattning bildar de segment som företaget i sin 

tur kan anpassa sig efter (Fahy & Jobber, 2012). Genom segmentering kan ett företag alltså få 

en uppfattning om bland annat vad deras kunder är ute efter, till vilket pris de vill handla och 

varför de handlar (Hayes & Miller, 2011; Fahy & Jobber, 2012). Således kan riktade 

erbjudanden skapas för olika segment baserat på vad de värdesätter (Fahy & Jobber, 2012). 
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Ett specifikt segment kan vara uppdelat efter en rad olika parametrar exempelvis ålder, socio-

ekonomisk klass, livsstil och köpbeteende (Fahy & Jobber, 2012). Segmentering kan fokusera 

på företagets existerande kunder, men också på kunder som vänder sig till andra företag och 

varför de gör det (Fahy & Jobber, 2012). 

 

Ett sätt för restauranger att prisdifferentiera är att istället variera produkter beroende vad 

segment som besöker restaurangen önskar (Hayes & Miller, 2011). Det kan innebära att 

erbjuda avskalade produkter med lägre produktionskostnader till mer priskänsliga segment 

(exempelvis lunchgäster) alternativt att erbjuda tillval av komponenter på en rätt eller variera 

portionsstorlek till mindre priskänsliga segment (Hayes & Miller, 2011). Detta kan leda till att 

en produkt passar fler segment beroende på variationen (Hayes & Miller, 2011). Ett annat 

exempel på prisdifferentiering är paketering: kombination av olika produkter. På så sätt kan 

man höja värdet på en produkt genom att paketera den med en eller flera andra produkter, 

exempelvis ett middagspaket med förrätt, huvudrätt och dessert (Hayes & Miller, 2011). En 

av fördelarna med en framgångsrik paketering är att kostnaderna för individuella 

komponenter skyms för gästen (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1986). Förändringar i 

exempelvis leverantörers priser riskerar alltså inte att påverka gästens förväntningar i lika hög 

grad vilket är fördelaktigt om en restaurang har en kostnadsbaserad prissättning (Kahneman, 

Knetsch & Thaler, 1986). Paketeringen kan också uppfattas som en förenkling för gästen 

vilket kan bidra till ökat uppfattat värde av produkten (Heide, White, Grønhaug & Østrem, 

2008). Dessutom är det en bra metod för att öka intäkter då man garanterar försäljning av 

andra produkter som annars kanske skett om inte paketeringen funnits (Herrmann, Huber & 

Coulter, 1997) . 

 

4.4 Begränsat utbud 
Gemensamt för alla branscher där RM kan praktiseras är att de har ett begränsat utbud (Kimes 

et al., 1998). På samma sätt som ett hotell endast har ett visst antal rum att erbjuda per natt har 

restauranger endast ett visst antal sittplatser att erbjuda per kväll (Kimes et al., 1998). Till 

skillnad från andra branscher, exempelvis en producent av en vara, kan inte dessa branscher 

öka eller minska sitt utbud i takt med efterfrågan (Hayes & Miller, 2011). En annan 

gemensam faktor för RM-vänliga branscher är produkterna eller tjänsternas förgänglighet, det 

vill säga att en restaurangstol som inte ockuperas under en viss kväll kan sparas till nästa, utan 
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att restaurangens utbud på restaurangstolar är detsamma oavsett veckodag eller timme (Hayes 

& Miller, 2011). 

 

Då utbudet i restaurangsammanhang kan representeras av antalet platser som erbjuds till 

gäster är det också för krögare av vikt att se över hur ens utrymme används, alltså hur borden 

med tillhörande platser används. Om ett sällskap på tre personer får sitta vid ett bord designat 

för fyra blockerar man en plats som annars kunde genererat mer intäkt (Kimes & Thompson, 

2004). För att exemplifiera visar en studie av en mexikansk snabbmatskedja att optimala val 

av bordstyper och placering av gäster kan öka intäkter med upp till 5% och beläggning med 

30% (Kimes & Thompson, 2004). Har en restaurang inte ett optimalt utbud riskerar den alltså 

att aldrig nå sin intäktspotential (Kimes, 2003). 

 

Förr i tiden förlitade sig restauranger på att bokningar gjordes via telefon (Kimes, 2011). Det 

har dock förändrats i takt med den digitala utvecklingen där allt fler bokningar görs över 

internet – ofta genom en tredje-part som exempelvis Bookatable.com (Kimes, 2011). Denna 

utveckling har inneburit både positiva och negativa konsekvenser för restaurangerna (Kimes, 

2011). Bokning via telefon är ett bra sätt att behålla kontrollen över sitt utbud då bokningen 

hanteras av restaurangen (Kimes, 2011). Å andra sidan kan det innebära en arbetsbelastning 

för personal under tider med hög beläggning (Kimes, 2011). Det kan också innebära att 

bokningen missas om inte personal hinner hantera bokningen (Kimes, 2011). Bokning via 

telefon är också ofta limiterad till restaurangens öppettider (Kimes, 2011). Bokning via 

internet har många lösningar på dessa problem då gästen kan göra bokningar 24 timmar om 

dygnet, restaurangpersonal slipper hantera bokningar och kan därför fokusera mer på att 

servera och hantera gäster samt det innebär en större möjlighet för restauranger att 

marknadsföra sig (Kimes, 2011). Dessutom spelar tredjeparts-bokning en stor roll vid 

segmentering då de har större möjlighet att spara uppgifter om gäster och således definiera 

köpbeteenden hos olika grupper (Kimes, 2011). Dessa beteenden kan restaurangen använda 

för att skapa en större medvetenhet om sina segment och därigenom kunna erbjuda 

skräddarsydda måltidsupplevelser byggt på gästens preferens (Kimes, 2011; Fahy & Jobber, 

2012). Det innebär också problem i och med att kontroll över utbud flyttas från restaurangen 

till tredje-parten (Kimes, 2011). Det kan resultera i en minskning av personlig kontakt mellan 

restaurang och gäst vilket, beroende på restaurangens koncept, kan ha negativa konsekvenser 

på relationen (Kimes, 2011). Det innebär också en kostnad för restaurangen då tredjeparter 

ofta tar en provision för bokningar via dem (Kimes, 2011). 
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Det begränsade utbudet och produkternas/tjänsternas förgänglighet är bland annat vad som 

gör att implementering av RRM är i en restaurangs största intresse (Kimes et al., 1998; Hayes 

& Miller, 2011). Då efterfrågan för restaurangbesök generellt sett varierar väldigt mycket 

beroende på tid (tid på dygnet, veckodag och period på året) kan lyckad RM vara ett bra sätt 

att hjälpa restauranger öka sina intäkter (Hayes & Miller, 2011). 

 

4.5 Sittid 
Utöver prissättning kan man styra sina intäkter med tid (Kimes, 1999). Med det menas alltså 

tiden då en produkt/tjänst används, exempelvis hotellnätter, resetid och i 

restaurangsammanhang sittid: det vill säga hur lång tid ett restaurangbesök tar (Kimes, 

1999). Restaurangers kapacitet kan mätas utifrån flera mått: sittplatser, rätter på menyn, antal 

anställda och storlek på köket (Kimes et al., 1998). De flesta krögare optimerar intäkter i 

första hand genom att korta ner sittiden och på så vis kunna sälja samma stol fler gånger 

under samma kväll: en metod som kallas för Table Turns, eller servicecykler (Kimes et al., 

1998; Kimes, 1999; Kimes, Wirtz & Noone, 2002). En servicecykel är enkelt beskrivet den 

tid det tar för ett sällskap att ockupera ett bord från att de sätter sig tills bordet är omdukat och 

redo för nästa sällskap. Ett stort problem i samband med metoden är att den påverkas både av 

gäster och hur länge de sitter samt av restaurangpersonalens förmåga och kompetens att 

servera gäster så effektivt som möjligt (Kimes et al., 1998). Anledningen till det beror på att 

restauranger säljer tjänster och därmed blir transaktionen längre än vid exempelvis köp av 

livsmedel (Hummel & Murphy, 2011). Gästerna måste utföra aktiviteter under transaktionen 

för att avsluta den och spelar därmed en aktiv roll i försäljningen (Hummel & Murphy, 2011). 

Ett annat stort problem med optimering av servicecykler är om restaurangen kortar ner 

sittiden för mycket (Noone, Kimes, Mattila & Wirtz, 2007). Överanvändning av metoden kan 

leda till att gästen upplever stress vilket kan ge en negativ effekt på gästens uppfattade värde 

av måltiden (Noone, Kimes, Mattila & Wirtz, 2007). Det är därför essentiellt att undersöka 

gästens önskade sittid och anpassa strategin efter den (Kimes et al., 1998). 

 

En annan optimering av intäkter kopplad till sittiden är så kallad merförsäljning, att erbjuda 

gästen tillval, uppgraderingar och extra produkter under ett pågående restaurangbesök 

(Atkinson, 2002; Cavallaro, 2009). Det kan exempelvis innebära extra bacon på en 

hamburgare, ett dyrare vin eller en pralin till kaffet. På så sätt kan en anställd öka notan och 
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samtidigt öka mervärdet för gästen (Atkinson, 2002; Cavallaro, 2009). Det kan också 

innebära negativa konsekvenser om gäster känner sig störda, stressade eller tvingade till ett 

köp (Atkinson, 2002; Cavallaro, 2009). 

 

Kimes (1999) föreslår att man i restaurangbranschen skall mäta sin effektivitet med måttet 

revPASH: Revenue per available seat hour, det vill säga intäkt per tillgänglig stolstimme. För 

att förenkla: ponera att en á la carte-restaurang har 100 sittplatser och öppet från 17:00-23:00 

en fredagkväll. Detta kan då översättas i att restaurangen denna fredagkväll har 600 

tillgängliga stolstimmar (100 X 6). För att få ut revPASH divideras helt enkelt intäkten för en 

period, antingen timme för timme eller hel kväll, med det totala antalet tillgängliga 

stolstimmar (Kimes, 1999). För att öka sin revPASH kan man alltså antingen försöka öka sin 

snittnota, fylla fler stolar eller en kombination av båda.  

 

Sedan införandet av revPASH 1999 har det blivit ett väl vedertaget nyckeltal inom RRM. 

Hayes & Miller (2011) belyser fördelen med att använda revPASH då det tar både beläggning 

och snittnota i beaktning samt i förhållande till varandra. Detta anses positivt då en 

endimensionell analys av antingen snittnota eller beläggning endast ger halva sanningen om 

en restaurangs förmåga att generera intäkter (Hayes & Miller, 2011). En hög snittnota kanske 

inte är mycket värd om gästerna sitter kvar för länge och på samma sätt att ett stort antal 

gäster kanske inte är mycket värt om de inte betalar nog mycket (Hayes & Miller, 2011; 

Kimes, 1999). I andra branscher där RM implementeras används även liknande nyckeltal. 

Hotellbranschen mäter till exempel i revPAR: Revenue Per Available Room, det vill säga 

intäkt per tillgängligt rum, då hotellrum hyrs under en bestämd tidsrymd och inte per timme 

(Hayes & Miller, 2011). 

 

4.6 Problem & hinder 
Styrning av sittid kräver kontroll och kunskap över när gäster kommer, hur länge de sitter 

samt hur lång tid det tar att sätta ett nytt sällskap vid bordet (Kimes, 1999) Detta kan vara 

komplicerat då kontrollen i många fall slutligen hamnar hos gästen (Kimes, 1999). Ett sätt att 

få översikt över detta är service blueprinting: en metod som bland annat innefattar att 

aktiviteter delas in i två kategorier – aktiva och passiva (Fließ & Kleinaltenkamp, 2004). 

Aktiviteterna sorteras efter kundens påverkan på serviceprocessen (Fließ & Kleinaltenkamp, 

2004). Exempel på aktiva aktiviteter kan vara självservering i skolmatsal och passiva 
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aktiviteter kan innebära intellektuell närvaro vid undervisning (Fließ & Kleinaltenkamp, 

2004). I restaurangsammanhang kan de aktiva aktiviteterna innebära både positiva och 

negativa konsekvenser. Om gästen serverar sig själv innebär det lägre arbetsbelastning för 

personal, vilket är positivt, men det innebär samtidigt att gästen har större kontroll över 

situationen vilket kan ha negativa konsekvenser (Fließ & Kleinaltenkamp, 2004). Om gästen 

tar för mycket mat innebär det högre kostnad för restaurangen. Om gästen serverar sig själv 

kan det också innebära en minskning i det uppfattade värdet på produkten. För à la carte-

restauranger kan däremot det största problemet bli kontroll över tiden. Om gästen har för stor 

kontroll över tiden kan det innebära att gästen sitter för länge vilket leder till färre gäster 

under en kväll och slutligen lägre intäkter. Därför bör en restaurang som vill ha kontroll över 

sittid också kontrollera gästernas påverkan. Det är alltså viktigt att veta hur mycket påverkan 

gästen/kunden har på upplevelsen av tjänsten för att utveckla optimala arbetsrutiner (Fließ & 

Kleinaltenkamp, 2004). 

 

På samma sätt som kontroll av sittid hamnar också kontroll av produktval i slutändan hos 

gästen. Eftersom det är ett val kan det kännas självklart att det är gästen själv som bestämmer 

vad den väljer. Problemet ligger i att samma priser ofta erbjuds till alla, hela tiden och inte 

beroende på vilket segment som köper produkten. Det innebär att man riskerar att mindre 

priskänsliga gäster inte utnyttjar hela sin köpkraft utan kanske väljer ett billigare alternativ 

vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan på snittnotan vid ett restaurangbesök. Därigenom 

kan restaurangens intäktspotential hämmas. (Hayes & Miller, 2011) 

 

En svårighet med prisdifferentiering ligger i gästernas uppfattning om prisets rimlighet 

(Kimes & Wirtz, 2003). Om en gäst inte tycker att ett pris för en vara eller tjänst är rimligt 

och/eller orättvist kommer den med största säkerhet inte köpa varan/tjänsten eller välja att inte 

komma tillbaka (Hayes & Miller, 2011). Om prisdifferentiering leder till att gästerna uppfattar 

priset som orimligt kommer det alltså ha en negativ påverkan på restaurangens ekonomiska 

hållbarhet. Viss prisdifferentiering kan dock uppfattas som rimlig för gäster: till exempel 2-

för-1-rabatter, prisdifferentiering efter tid på dygnet och skillnad mellan lunch- och 

middagspriser (Kimes & Wirtz, 2003). Att ta ett högre pris för olika veckodagar och bättre 

platser, exempelvis en plats med bättre utsikt, uppfattas som orimligt och orättvist (Kimes & 

Wirtz, 2003). Det beror på att gäster skapar så kallade referensvärden – ett pris som gästen 

förväntar sig att en produkt skall kosta (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1986). Det är dock 

skillnad på uppfattning om rimlighet kring prisdifferentiering beroende på hur det presenteras 
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(Kimes & Wirtz, 2003). Presenteras en prisdifferentiering efter veckodag som att det är lägre 

pris måndag till torsdag istället för att det är högre pris under helgen uppfattas 

prisdifferentieringen mycket mer rimlig (Kimes & Wirtz, 2003). Med andra ord är gäster mer 

mottagliga för prissänkningar än prisökningar, även om resultatet blir detsamma (Kimes & 

Wirtz, 2003).  

 

Som tidigare nämnts är det inom restaurangbranschen vanligt att man sätter sina priser baserat 

på kostnader (Hayes & Miller, 2011). Priset sätts alltså inte baserat på efterfrågan utan på 

fasta faktorer såsom kostnad alternativt ett fast prispåslag (Hayes & Miller, 2011). Det 

innebär att kontrollen över prissättningen förflyttas från företaget till externa 

samarbetspartners såsom grossister (Hayes & Miller, 2011). Om de höjer priset på sina 

produkter betyder det indirekt att krögaren måste anpassa försäljningspriset på sin produkt för 

att undvika intäktsförlust. Detta är i sin tur problematiskt då en prisökning grundat på ökade 

inköpskostnader är svårt att rättfärdiga för en betalande gäst (Hayes & Miller, 2011). Ett 

alternativ för att behålla sin vinstmarginal om råvarukostnad höjs är att välja billigare 

produkter. Detta kan dock innebära en försämring av kvalitet på produkten vilket kan leda till 

en värdeminskning för gästen som då inte längre är beredd att betala det erbjudna priset 

(Hayes & Miller, 2011). Sammanfattningsvis är ett pris baserat på efterfrågan att föredra då 

man, istället för att basera priset på kostnader, översätter värdet gästen upplever i produkten 

till ett pris som den är villig att betala (Hayes & Miller, 2011). 

5. Metod 
Då studien handlar om en restaurangs hantering av RM vilket är komplext i sin natur valde vi 

att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder (Bryman, 2011). Vi blandade 

strukturerade, dolda, ickedeltagande observationer kombinerade med fältanteckningar och en 

kvalitativ semistrukturerad intervju. Ur observationsdata räknades medelvärden ut och 

jämfördes med teoretisk bakgrund. Transkriberingen från intervjun analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

5.1 Förförståelse 
Vi som författat denna uppsats är två studenter från Restauranghögskolan vid Umeå 

universitet och läser vår sjätte och sista termin. I utbildningen har vi skaffat teoretisk kunskap 

i bland annat företagsekonomi, konceptutveckling och måltids- och restaurangvetenskap, 
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marknadsföring och RM. Förutom detta har båda praktisk kunskap och yrkeserfarenhet från 

både kök och servering inom restaurangbranschen vilket ger oss en förståelse för 

arbetsrutiner, personal- och gästbeteende samt samspelet mellan företag och gäst. En av 

författarna har också haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom RM vilket gett en större 

inblick i problematiken och vinsterna förknippat med uppsatsområdet. 

 

För att kunna producera en studie med hög tillförlitlighet krävs objektivitet (Ejvegård, 2009). 

Denna objektivitet kan dock påverkas av vår förförståelse i ämnet (Ejvegård, 2009). 

Tolkningen av verkligheten bygger på våra värderingar, förförståelse i ämnet och kontexten 

(Thurén, 2007). Det beror på hur vi socialiserats in under våra olika bakgrunder såsom 

uppväxt och arbetslivserfarenheter (Thurén, 2007). Dessa aspekter kan alltså ha präglat vår 

uppfattning av verkligheten utan att vi lagt märke till det själva (Thurén, 2007). Det finns 

dock mer och mindre adekvata förförståelser där riktig förförståelse kallas förkunskap, 

exempelvis utbildning, och felaktig förförståelse kallas fördom (Thurén, 2007). Utmaningen i 

att producera en tillförlitlig studie ligger i att reflektera och identifiera vilka förförståelser som 

är förkunskap respektive fördomar (Thurén, 2007). 

 

5.2 Urval 
För att kunna genomföra studien valdes en restaurang ut. Restaurangen valdes utifrån ett 

målinriktat urval, Det vill säga ett strategiskt val av restaurangen baserat på dess relevans för 

uppsatsens syfte (Bryman, 2011). Urvalet är alltså inte lämnat åt slumpen. Restaurangen som 

valdes är centralt belägen i en medelstor stad och tillhör inte en rikstäckande kedja. Valet av 

restaurangens läge grundade sig i att vi anser att ett centralt läge i en medelstor stad är mer 

representativt för restauranger än exempelvis ett läge i glesbygden. Valet att restaurangen inte 

skulle tillhöra en rikstäckande kedja baserades på vår förförståelse om att kedjors 

implementering av RRM är större än hos fristående restauranger. Utöver det baserades valet 

av restaurang på vårt egna intresse då vi ville undersöka just fristående restauranger. 

 

Observationstillfällena baserades på ett målinriktat urval som utgick från vår egna 

förförståelse av beläggningsmönster i restaurangbranschen. För att få en bredd i observationen 

valdes tre dagar med olika nivåer av beläggning. En dag med låg beläggning (onsdag), en dag 

med medelhög beläggning (lördag) och en dag med hög beläggning (fredag). Individerna som 

observerades var dock ett slumpmässigt urval då fokus låg på tidpunkt för 
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observationstillfällen och inte på specifika individer. Vi hade ingen kontroll över, eller 

förkunskap om, vilka som kom och åt vid de olika observationstillfällena. 

 

Även val av respondent för intervjun byggde på ett målinriktat urval då denne var vd och 

därför antas ha god insikt i företaget och därför är relevanta för syftet (Bryman, 2011). 

Oväntat nog fick intervjun tillökning av en respondent. Beslutet att låta denne medverka i 

intervjun byggde på att den tillkomna respondenten var restaurangchef och därmed troligtvis 

också hade god insikt i företagets strategier vilket uppfyllde våra kriterier för vårt 

målinriktade urval. Det innebar dock att intervjun förvandlades till en form av gruppintervju. 

Förändringens konsekvenser kommer att diskuteras vidare under metoddiskussion (se sida 

31). 

 

5.2.1 Restaurangen 

Restaurangen som observerades är centralt belägen i medelstor svensk stad. De serverade ett 

brett utbud av mindre rätter som tillsammans gick att lägga ihop till en hel måltid. Priserna för 

enskilda mindre rätter varierade mellan 50 kr upp till 250 kr och gästerna erbjöds även 

färdigkomponerade kombinationer av rätter för 465 kr. Förutom detta hade restaurangen en 

återkommande kampanj varje måndag där de serverar en större rätt utöver den ordinarie 

menyn. Kampanjen marknadsfördes via sociala medier. Restaurangen hade öppet från 17:00-

23:00 under måndag till torsdag, 16:30-01:00 på fredagar och 17:00-01:00 på lördagar. 

Restaurangen hade 70 platser, fördelade på 6 bord á 2 platser, 3 bord á 4 platser, 2 bord á 6 

platser, 1 bord á 8 platser, 1 bord á 10 platser och 16 icke bokningsbara platser vid 

restaurangens två bardiskar.  

 

Bokningar skedde via internet för sällskap från 2-7 personer (via ett tredjeparts-

bokningsföretag) eller via telefon. För sällskap över 7 personer krävdes bokning via mail eller 

telefon. När en gäst bokade via internet reserverades en plats i 150 minuter oavsett veckodag 

eller tid på dygnet. 

 

5.3 Systematisk litteraturstudie  
Inför skrivandet av denna uppsats genomförde en systematisk litteraturgenomgång där sökord 

och relevanta begrepp valdes ut, eftersöktes i utvalda databaser och sedan noterades i en 

sökhistorik. Tabeller skapades där sökord, databas, källa och en kort förklaring antecknades. 
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Utöver det diskuterades källan kort för att underlätta stödjandet av uppsatsens argumentation 

och diskussion. Syftet med denna metod var att skapa en replikerbar och transparent 

genomgång samt minska risken för bias (skevhet) i rapporten (Bryman, 2011). 

Litteraturstudien har fortlöpt under hela uppsatsskrivandet för att kontinuerligt utöka den 

teoretiska bakgrunden. (Se bilaga 1) 

 

5.4 Genomförande av observationer  
30 separata sällskap observerades utspridda över tre observationstillfällen. Varje 

observationstillfälle omfattade 10 delobservationer. Ett observationsschema utvecklades där 

tre aktiviteter relaterade till restaurangmåltider mättes i minuter för att undersöka sittiden och 

dess påverkan på beläggning: total sittid, tid för beställning av mat och dryck samt 

omdukning av bord efter avslutad måltid. Samtlig data noterades i ett kodningsschema i direkt 

anslutning till insamlingen. För att mäta bordskapacitet sattes storlek på sällskap placerade 

vid borden i relation till bordsstorlek. För att förtydliga innebär det att om två personer 

placeras vid ett bord för fyra är bordsanvändningen 50%. Om storlek på sällskapen ändrades 

under måltiden ändrades också noteringen i kodningsschemat. (Se bilaga 2) 

 

Då vi observerade försäljning av en tjänst var det av vikt att mäta effektivitet hos både gäster 

och personal. Metoden för observation utvecklades med Service blueprinting i åtanke: en 

metod som kan beskrivas som en kartläggning av aktiviteter inom en transaktion, det vill säga 

en bild som tydligt visar var tjänsten äger rum, stegen i försäljningen av en tjänst och 

personerna som utför stegen (Hummel & Murphy, 2011). Metoden är ett bra sätt att enkelt 

överskåda samtliga aspekter i en transaktion och att identifiera så kallade Fail points, alltså 

steg som kan förbättras för att öka intäkter (Hummel & Murphy, 2011). I 

restaurangsammanhang kan det innebära exempelvis att serveringspersonal inte ger notan 

tillräckligt snabbt och därigenom ökar sittiden. Därför genomfördes observationer där sittid 

mättes i tid per aktivitet. Utöver det mättes även hantering av bordskapacitet där storleken på 

sällskapet sattes i relation till bordets kapacitet. För att inte påverka måltiderna som 

observerades och således ge ett sanningsenligt resultat valde vi att genomföra dolda, 

ickedeltagande, strukturerade observationer (Bryman, 2011). Således kunde vi observera så 

specifika aspekter av beteenden som möjligt utan att riskera att påverka observationsobjekt 

(Bryman, 2011). För att komplettera observationsresultaten fördes fältanteckningar som 
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beskrev situationer relevanta för studien som uppstod under observationerna. Dessa 

presenteras i resultatet under tillhörande observationstillfälle. 

 

5.4.1 Observationsschema 

För att säkerställa observationsresultatens validitet utvecklades regler för när olika aktiviteter 

ansågs vara avklarade (Bryman, 2011). Starten för sittiden bestämdes vara när sällskapets 

första gäst satt sig vid bordet då bordet från den tidpunkten var ockuperat. Beställning 

bestämdes vara avklarad när serveringspersonal samlade in menyer från bordet. Måltidens 

avslut bestämdes vara när sällskapets sista gäst lämnat bordet och därmed avslutat 

ockupationen av bordet. Då omdukning varierade mellan personal bestämdes aktiviteten vara 

avklarad när bordet torkats av. Bordets kapacitet bestämdes efter antal stolar vid bordet. 

Bordens kapacitet ändrades inte mellan de olika observationstillfällena då antalet stolar vid 

bord var detsamma vid samtliga tillfällen. (Se bilaga 2) 

 

Resultaten sammanställdes i tabeller där genomsnittlig sittid, tid för beställning och 

omdukning räknades ut. Utöver det jämfördes också storlek på sällskap med bordskapacitet 

för att undersöka hur restaurangen utnyttjar sina sittplatser. Genomsnitt räknades ut både per 

enskilt observationstillfälle men också på samtliga observationer. (Se bilaga 2) 

 

5.5 Genomförande av kvalitativ intervju  
Personen som valdes för intervju var VD för restaurangen då denne ansågs ha bäst inblick i 

företagets intäkter och styrning. Vid intervjutillfället tillkom dock även restaurangchefen 

vilket resulterade i att en gruppintervju genomfördes istället för en enskild intervju.  

 

Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju då det fungerar bäst för undersökningens 

ämne. Metoden ansågs vara bäst lämpad då gruppen sökte intervjupersonernas syn på ämnet 

och inte förbestämda frågeställningar i enlighet med Bryman (2011). Därför var det viktigt att 

vi som forskare förblev flexibla under intervjuer och tillät respondenterna svara i sina egna 

ord utifrån deras egna förutsättningar på arbetsplatsen. Dessutom fick respondenterna även 

utrymme att själva bestämma vad som var viktigt och relevant inom ämnet vilket gav 

detaljerade och nyanserade svar. Med stöd från Bryman (2011) samt Kvale och Brinkman 

(2014) utformades en intervjuguide som inte bestod av färdiga frågor utan endast av ämnen 

som skulle behandlas under intervjun. På så sätt kunde gruppen förbli flexibla och avhandla 
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ämnen utifrån respondentens svar och vara följsamma i dennes riktning (Bryman, 2011). 

Intervjun hölls på restaurangen kl. 10 på morgonen den 2 april 2016. På grund av sjukdom var 

endast en författare närvarande vid intervjutillfället. Under intervjun noterades stödord med 

papper och penna samtidigt som samtalet spelades in för att sedan transkriberas. Under 

intervjuns gång noterades också beteenden från respondenterna som kan ha relevans för 

undersökningen.  

 

5.5.1 Intervjuguide 

Intervjuguiden utformades för att undersöka företagets egen syn på och användning av RRM. 

Teman berörde hur företaget sätter sina priser, vilka segment de kan ha, möjlig insamling och 

analys av data, beläggning och sittid, personaleffektivitet samt strategier vid utformning av 

lokal. Intervjun hölls efter genomförda observationer för att kunna anpassa intervjuguiden 

efter observationsresultat. Intervjun inleddes med en fråga om hur företaget tar emot sina 

bokningar samt hur många bokade gäster kontra drop-ingäster de har under olika veckodagar. 

Därefter följde frågor kring prissättning – hur restaurangen sätter sina priser, vad de tänker på 

när de sätter priserna och om företaget prisdifferentierar beroende på vem som köper och när 

produkten köps. Följande fråga handlade om segmentering där respondenten förklarade hur 

företaget arbetar med segmentering och ifall de anpassar erbjudna produkter efter olika 

segment. Följaktligen ställdes frågor kring insamling av data där respondenterna reflekterade 

kring hur data samlas in, vilken data som är intressant för restaurangen och hur datan 

används. Dessutom ombads respondenten uppskatta en ungefärlig ”snittnota” för en gäst vid 

olika tidpunkter såsom vardag och helg. Därefter ställdes frågor om sittid. Om restaurangen 

försöker kontrollera sittiden och i så fall hur de kontrollerar den. I följande fråga fick 

respondenterna reflektera kring restaurangens beläggning, varför den ser ut som den gör och 

företagets strategier för att öka beläggning. Den kompletterades med en fråga om mest 

frekvent storlek på sällskap samt hur många gäster som nekas en plats på grund av platsbrist. 

Utöver det fick respondenterna förklara vilka bordstyper som används och hur de placerar 

gäster. Slutligen ställdes en öppen fråga om vad respondenterna tror företaget bör förbättra för 

att öka omsättning och vinstmarginal. (Se bilaga 3) 

 

5.6 Analys 
För att få en förståelse för intervjun och möjliggöra analys kunde vi välja mellan ett antal 

olika metoder. Metoden vi använde för att analysera data från intervjuerna utgick från 
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Graneheim & Lundmans (2004) och liknar den som används inom grundad teori, men skiljer 

sig på det sättet att vi delade in innehållet i teman vi redan innan bestämt (Hartman, 2001). 

Detta ansåg vi var lämpligt då grundad teori bygger på att skapa nya teorier genom att inleda 

studien med datainsamling för att sedan jämföra den med teoretisk bakgrund – något vi inte 

ämnade göra utan istället började med den teoretiska bakgrunden (Hartman, 2001). Analysen 

inleddes med att transkriberingen lästes igenom flertalet gånger för att få en övergripande 

uppfattning av textmassan (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter skapades tabeller där 

textmassan delades in så kallade meningsbärande enheter: utdrag ur texten som förstärker hela 

textmassans innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter kondenserades de 

meningsbärande enheterna till koncentrerade meningsenheter, det vill säga vad 

respondenterna menade, utan talspråk för att underlätta förståelsen och innebörden. Till sist 

märktes de koncentrerade meningsenheterna med en kod som i några få ord förklarar 

innebörden (Graneheim & Lundman, 2004). Det var avgörande att både kondenseringen och 

kodningen speglade meningens kontext för att undvika misstolkning av data (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därför diskuterades samtliga kondenseringar och koder. Utöver det 

försäkrade vi också att båda författarna hade en överensstämmande tolkning av text och 

meningsenheter.  

 

 

 

Tabell 1. Kodning av textmassa 

Meningsbärande enhet Koncentrerad meningsenhet Kod 

Utdrag ur textmassa. Vad utdraget betyder utifrån 

i vilken kontext det sägs och 

utan talspråk 

Kortfattad förklaring av 

innebörd.  

Källa: Karl Lundqvist & Philip Nordström 

 

När en innehållsanalys genomförs vill forskaren koda texter efter teman relevanta för området 

vilket görs för att kunna kategorisera intressanta företeelser som är relevanta för uppsatsens 

syfte (Bryman, 2011). Därför kategoriserades koderna och sorterades därefter i förbestämda, 

övergripande teman. Därigenom kunde koder och kategorier relateras till varandra och ge en 

översikt i textmassans faktiska innebörd (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen 

resulterade i 48 olika koder fördelade på 14 kategorier. Dessa 14 kategorier sorterades 

därefter i 4 teman. 
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Tabell 2. Tematisering och kategorisering av koder 

Tema 

Kod Underkategori Kategori 

Kortfattad förklaring av 

innebörd 

Specifierad kontext för 

koden 

Större kontext för koden 

Källa: Karl Lundqvist & Philip Nordström 

 

Datan från observationen omvandlades till genomsnitt av tid för beställning, sittid och 

omdukning. Bordsanvändningen mättes i procent där antalet gäster per observationstillfälle 

delades med antal platser vid borden de placerats vid. Genomsnitt räknades ut både per 

observationstillfälle och på samtliga genomförda observationer.  

 

5.7 Etik 
En fundamental princip i samhällsforskning är ett krav på skydd av individer (Hermerén & 

Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav innefattar fyra delprinciper; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hermerén & Vetenskapsrådet, 

2011; Bryman, 2011). För att etiskt kunna försvara studien har metoden utvecklats i enlighet 

med dessa principer. 

 

Inför intervjun informerades respondenterna om undersökningens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att intervjun samt medverkan kunde avbrytas när som helst. Utöver det blev 

respondenterna även informerade om momenten i undersökningen. Respondenterna erbjöds 

också ta del av rapporten efter publikation. Personuppgifter behandlades konfidentiellt så att 

obehöriga inte kunnat ta del av dem. Samtliga uppgifter som samlats in har endast använts för 

undersökningens ändamål. (Bryman, 2011) 

 

Under observationen finns det brister i följandet av de etiska principerna. Gästerna som 

observerades blev inte informerade om undersökningen, vilket betyder att både 

informationskravet och samtyckeskravet inte uppfyllts. Vid dolda observationer kan det dock 

påstås att vissa avvikelser från kraven får göras med en viss reservation till vad som 

undersöks (Heremerén & Vetenskapsrådet, 2011). Vi anser att vi kunnat förbigå kraven då 

endast varaktigheten av olika aktiviteter och antal gäster i de olika sällskapen observerades 
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och antecknades. Inga personuppgifter samlades in och inte heller uppgifter som kan 

identifiera personerna som observerats. Gästerna stördes inte heller av oss under 

observationen och därför anser vi att ingen skada har förekommit för gästerna. 

 

5.8 Källkritik 
Vi anser att källorna är tillförlitliga då vi endast använt vetenskaplig forskning för att bygga 

vår teoretiska bakgrund. En anledning till detta är att vi kan försäkra oss om att författarna har 

den kompetens som krävs inom området för att ha kunnat producera tillförlitliga studier 

(Thurén, 2013). Ett annat kriterium för tillförlitlighet är öppenhet, alltså en transparens i hur 

författarna förskaffat sig information när de genomfört studierna (Thurén, 2013). Eftersom 

alla artiklar och böcker vi använt haft en komplett källförteckning kan vi påstå att de visat den 

öppenhet som krävs för att anse att artiklarna är tillförlitliga. Utöver det är också samtliga 

artiklar i den teoretiska bakgrunden publicerade i fackgranskade tidskrifter.  

 

Trots detta finner vi problem med de artiklar vi valt referera till i uppsatsen. Även om 

tillförlitligheten anses vara hög i vetenskapliga artiklar kan inte resultaten betraktas som en 

total sanning (Thurén, 2013). Vetenskap handlar om att ifrågasätta vilket innebär att extrema 

fall av tendens är ovanligt (Thurén, 2013). Det kan dock förekomma lättare former av tendens 

i form av personliga relationer mellan forskare, ekonomiska anledningar eller, kanske mest 

relevant för vår studie, ett egenintresse vid en långvarig inriktning på ett specifikt ämne 

(Thurén, 2013). Fem av artiklarna är antingen publicerade eller refererade till tidskrifter från 

ett amerikanskt universitet: Cornell university (se bilaga 1). Utöver det är förgrundsfiguren i 

området RRM, Sheryl E. Kimes, verksam på just det universitetet. Hon är författare eller 

medförfattare på sex av våra källor och refererad i samtliga av våra källor om RRM samt 

anses vara grundaren av begreppet (se bilaga 1). Då ämnet är ungt och specifikt inriktat kan 

det innebära att de högt ansedda figurerna inom ämnet har en personlig relation till varandra 

vilket kan påverka granskningen av artiklar vid publicering (Thurén, 2013). Eftersom Kimes 

är frontfigur på ämnet och varit verksam i forskningen nästan 20 år kan hon också skapat ett 

egenintresse för området vilket kan ha påverkat hennes granskning av andra artiklar om dessa 

ifrågasatt hennes forskning (Thurén, 2013).  

 

Ett, enligt oss, möjligt tecken på tendens är att vi inte hittat så många artiklar som kritiserar 

eller överbevisar artiklarna vi använt. Endast en av våra källor förhåller sig kritisk mot 
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tidigare forskning, och då endast mot ett specifikt påstående inom område, nämligen att 

reducerad sittid genererar en proportionellt kraftig ökning i intäkter (Thompson, 2009). I 

artikeln kritiserar Thompson (2009) beräkningarna som använts i tidigare forskning, 

exempelvis Kimes (1999) och Kimes, Wirtz och Noone (2002), då de saknar en komplett 

verklighetsförankring. Thompson (2009) påstår att beräkningarna utelämnar den komplexitet 

som restaurangbranschens verklighet är byggd på, exempelvis gästbeteende, och därför ger ett 

missvisande resultat. Thompson (2009) påstår inte att teorin (intäkter ökar vid reducering av 

sittid) är felaktig men pekar på att de förväntade ökningarna inte är lika stora i ett 

verklighetsförankrat scenario.  

 

Det är av största vikt att notera att källkritiken kring tendens inte nödvändigtvis stämmer men 

bör ändå lyftas och beaktas vid läsandet av denna uppsats. 

 

6. Resultat 
Nedan presenteras en sammanställning av genomförda observationer. Både en total 

sammanställning och sammanställning av separata observationstillfällen. Resultatet från 

intervjun presenteras i fem olika teman som identifierats genom innehållsanalysen: nyckeltal, 

priser, intäkter & strategier, utbud, sittid & beläggning samt restaurangens insamling och 

analys av data. 

  

6.1 Sammanställning av observationer 
Tabell 3. Sammanställning av samtliga observationer 

 

Observation 1 

(onsdag) 

Observation 2 

(fredag) 

Observation 3 

(lördag) Genomsnitt 

Sittid 104 111 109 108 

Beställningstid 16 23 13 17 

Omdukningstid --- 3 6 4,5 

Bordsanvändning 65% 72% 50% 61% 

Källa: Karl Lundqvist & Philip Nordström 

 

Den genomsnittliga sittiden av samtliga 30 observationer är 108 minuter. Genomsnittlig tid 

för beställning är 17 minuter. Snitttid för omdukning är 4,5 minuter. Noterbart är dock att 
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omdukningsobservationen hade totalt nio bortfall och kommer därför beaktas i diskussion. 

Under observationstillfällena studerades totalt 75 gäster placerade vid olika bord med 

kapacitet för 123 gäster vilket resulterar i en bordsanvänding på ca 61%. Noterbart är också 

att 60% av de 30 sällskap som observerats bestod av två personer. Endast två sällskap, 6,6% 

bestod av fler än tre gäster.  

 

6.1.1 Observation 1 

Ons. 27/4 kl. 17.00-21.05 

Sittiden varierade mellan 48 till 187 minuter och gav en genomsnittlig sittid på 104,3 minuter. 

Noterbart är att två av tio sällskap satt över 185 minuter då deras sällskap ej var fulltaliga vid 

bordsplacering vilket påverkade den genomsnittliga sittiden. Beställningstid varierade mellan 

5 minuter till 46 minuter och gav en genomsnittlig beställningstid på 16,3 minuter. Även här 

påverkade ej fulltaliga sällskap genomsnittet då beställning inte gjordes förrän samtliga i 

sällskapet anlänt till restaurangen. Observationen innefattade totalt 22 gäster som placerades 

vid 10 olika bord med en totalkapacitet på 34 gäster. Det innebär ett bordsutnyttjande på 65% 

av bordens fulla kapacitet. 

 

På grund av otydliga rutiner vid beställning och omdukning fick vi ett bortfall av en 

beställningstid och 8 omdukningstider. Dessa har därför räknats bort från medelvärden som 

erhållits ur observationen och beaktats i diskussion och metoddiskussion. 

 

Fältanteckningar  

• Under observation omvandlades ett bord för sex personer till två bord för två personer. 

Alltså en förlust på två platser samt risk för förlust av 4 platser om större sällskap 

skulle dyka upp. Avgränsning gjordes med en vinlåda i trä som placerades mitt på 

bordet och delade bordet i två. 

• Ett sällskap var inte fulltaliga förrän 35 minuter senare vilket innebar att beställning av 

mat tog 45 minuter. 

• Ett sällskap inte fulltaliga förrän efter 12 minuter vilket innebar att beställning av mat 

tog 22 minuter. 

• En i serveringspersonalen förklarar att det var lättare att “köra bort” gäster efter att de 

infört ett digitalt bokningssystem som gav gäster en sluttid för deras sittning vid 

bokningstillfället. Det har gett dem större kontroll över gästers sittid. 
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6.1.2 Observation 2 

Fre. 29/4 kl 16.30-19.40 

Observationen innefattade 10 separata sällskap. Sittiden varierade mellan 58 minuter och 171 

minuter vilket gav ett sittidsmedelvärde på ca 111 minuter. Noterbart var att ett sällskap 

dröjde 45 minuter innan de var fulltaliga. Tid för beställning varierade mellan 8 och 59 

minuter vilket resulterar i ett medelvärde på 23,5 minuter. Omdukningstiden varierade mellan 

1 till 5 minuter vilket gav en genomsnittlig omdukningstid på ca 3 minuter. Totalt 

observerades 28 gäster som placerades vid bord med en kapacitet för 39 gäster vilket ger en 

bordsanvändning på ca 72 %. 

 

Två bortfall på beställningstider och ett bortfall på omdukningstider har noterats och uteslutits 

från uträkning av medelvärden.  

 

Fältanteckningar 

• Vi noterar än en gång att antalet sällskap på två personer överstiger antal bord med 

kapacitet för två personer. De delar istället upp bord för 6 eller fler med avgränsare i 

mitten av bordet vilket blockerar två platser per avgränsning. 

• Två sällskap inte fulltaliga vid placering. det ena dröjer 10 minuter och det andra 

dröjer 45 minuter. 

 

6.1.3 Observation 3 

Lör. 30/4 17.00-20.56 

Observationen innefattade 10 separata sällskap. Sittider varierade mellan 73 till 168 minuter 

och gav en medelsnittlig längd på ca 109 minuter. Genomsnittlig tid för beställning hamnade 

på 13 minuter med en variation mellan 8 till 18 minuter. Tiden för omdukning av bord 

varierade mellan 1 till 9 minuter vilket gav ett medelvärde på ca 6 minuter. Totalt 

observerades 25 gäster placerade vid bord med kapacitet för totalt 50 personer vilket 

resulterar i en bordsanvändning på 50 %. 

 

Ett bortfall på beställningstider har noterats och uteslutits från uträkning av medelvärde. 

 

Fältanteckningar 
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• Vi noterar än en gång att de gör om ett bord för 6 till två bord med plats för två. Under 

samtliga observationer har de förändrat samma bord vilket blockerat två platser per 

observation.  

• 60 % av sällskapen består av sällskap på två personer. Endast ett sällskap bestod av 

fler än fyra gäster. 

• Omdukning snabbades på vid högre beläggning.  

• Ett sällskap blev ombedda att lämna bordet efter 144 minuters ockupation. De 

reagerade negativt med sarkastiska kommentarer som “Man kände sig ju inte bortkörd 

i alla fall”. 

 

6.2 Intervju 
Nedan presenteras resultatet från innehållsanalysen som består av fem olika teman. 

 

6.2.1 Nyckeltal 

Respondenterna uppskattar en genomsnittlig vardagsnota ligga kring 450 kr och en helgnota 

kring 550 kr. Beläggning på en vardag uppskattas variera mellan 30-50% och på en helg 

mellan 85-95%. På vardagar består beläggningen av 50% bokade sällskap och resterande 

drop-in. På helgen består beläggning till 95% av bokade sällskap. Under dagar med hög 

beläggning uppskattar respondenterna att restaurangen nekar 20-30 gäster på grund av 

platsbrist. 

 

6.2.2 Priser, intäkter och strategier 

Företaget baserar främst sin prissättning på kostnader där de tar budget, råvaru- och 

personalkostnad i beaktning. Utöver det har de vissa produkter på menyn där kostnad spelar 

mindre roll då ägaren vill erbjuda produkterna på grund av personlig preferens. 

 

“Samtidigt som, ett ostron till exempel, där har man inte samma, för man kan inte ta 

samma procentuella påslag på den som man egentligen gör på ett vitlöksbröd för då 

är det ju ingen som, i alla fall inte om man vill sälja ostron, och jag vill ju att folk 

skall äta ostron för att det är så jävla bra.” 

(Respondent 1, personlig kommunikation, 2 april 2016) 
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Respondenterna förklarar att de försvarar produktvalen med lägre vinstmarginal genom att 

sponsra dem med produkter som gäster är mindre priskänsliga för, exempelvis vitlöksbröd. 

Respondenterna anser att det är viktigt att ha en uppfattning av företagets intäkter men 

förklarar också att de inte analyserar sina resultat. De uppfattar inte en märkbar variation av 

intäkter från vecka till vecka utan att det varierar mer beroende på veckodag. För att öka 

beläggning och intäkter på måndagar som de beskriver som en veckodag med låg beläggning 

har de startat en kampanj som nu hålls varje måndag. På dagar med låg beläggning fokuserar 

respondenterna i dagsläget på att sänka kostnader hellre än att öka beläggning men önskar i 

framtiden att istället öka beläggning hellre än att minska kostnader.  

 

Vid frågan om de prisdifferentierar sina produkter svarar den ena respondenten med ett 

betonat nej. Vid utveckling av frågan svarar respondenten återigen med ett betonat nej. 

Respondenterna förklarar också att företaget inte gör mycket reklam och inte så mycket 

marknadsföring över huvud taget. De nämner inte heller en önskan att genomföra 

reklamkampanjer i framtiden. 

 

Respondenterna förklarar att de startat en återkommande kampanj för att öka beläggning, en 

kampanj som visat sig vara mycket framgångsrik. De har inga planer på starta flera kampanjer 

då de anser att en kampanj räcker och att restaurangen alltid kommer ha en “svagaste länk”. 

 

“Vet vi att, ja måndagar var svaga, vad kan vi göra då? Ja men vi gör [kampanjen] på 

måndagar, och det är ju det tydligaste vi gör, som vi bara gör på måndagar...Så 

innebär det att någon annan dag blir sämst, då flyttar vi ju bara... så jag tror att man 

skall passa sig för att köra massa happenings, utan att man koncentrerar sig på en och 

sen räknar man med att, man måste ju alltid ha en svagaste länk och om det, det är 

väldigt sällan torsdagar, oftast är det ju tisdag eller onsdag, men det beror på vilken 

tid på året det är”. (Respondent 1, personlig kommunikation, 2 april 2016) 

 

6.2.3 Utbud 

Restaurangens meny består av många små och billiga produkter. Respondenterna förklarar att 

detta ökar snittnotans variation och kan ha en negativ effekt om gäster bara beställer en 

produkt.  
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“... Vi blir som ett undantag, det blir ett undantag när man kan komma in och äta, 

boka bord och äta för 25 kronor, det kan man inte göra på köttbaren eller på 

fiskbaren, eller på grillhuset eller så där” (Respondent 1, personlig kommunikation, 2 

april 2016).  

 

Den ena respondenten berättar också om situationer där denne tvingats att konfrontera gäster 

vid för små beställningar i kombination med för lång sittid. 

 

Borden i restaurangen valdes för att skapa en social miljö. Bordsvalen underlättar placering av 

större sällskap men också att blanda flera sällskap. Respondenterna uppskattar dock att över 

50% av den totala beläggningen består av sällskap på två personer. Vid frågan om varför de 

inte har fler bord för två med tanke på att majoriteten av sällskapen består av två personer 

svarar respondenterna: 

 

“Har man en stor yta så kan man ha många bord för två men har man en liten yta kan 

man inte ha så många bord för två för då, ett bord för två tar egentligen upp lika 

mycket plats som ett bord för fyra om du är med på tanken, alltså golvyta … så 

skulle man ha en restaurang med bara tvåor, då skulle vi inte rymma 75 personer, då 

skulle vi kanske rymma 60” (Respondent 1, personlig kommunikation, 2 april 2016) 

 

Utöver storleken hoppas de att större bord skall förmedla en känsla av gemenskap och främja 

socialt samspel. 

 

“... vi ville att folk skulle, egentligen, i grunden ville vi att folk skulle vara mer 

sociala, under middagen... Det var ju inte en försäljningsgrej i första hand, utan det 

handlar nog mer om en känsla ... det handlar mer om en känsla av att man äter 

tillsammans.” (Respondent 2, personlig kommunikation, 2 april 2016) 

 

Detta får enligt respondenterna blandade reaktioner från gäster då vissa uppskattar att sitta vid 

bord med andra sällskap och vissa föredrar att äta själva. Dessutom tror de att om 

restaurangen endast har bord för två innebär det en ökad arbetsbelastning vid placering av 

större sällskap.  
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6.2.4 Sittid & beläggning 

Respondenterna uppskattar att ett genomsnittligt besök varar i ungefär 2,5 timmar. De tror 

dock att vissa gäster tycker det känns okej att sitta kortare. Respondenterna förklarar att svårt 

att förutsäga vilka dagar som har låg beläggning. Deras främsta verktyg för att styra sittid är 

personalen som respondenterna beskriver som rutinerad. Styrningen sker genom aktiviteter 

som är kopplade till måltiden.  

 

“Ja, vi kontrollerar det genom att ta en beställning, alltså gå ut med allting så de skall 

hinna bli färdiga, så gästen ber ju inte, alltså det är vi som styr middagen, det är inte 

gästen” (Respondent 2, personlig kommunikation, 2 april 2016).  

 

Enligt respondenterna ökar denna styrning företagets intäkter då de kan öka beläggningen 

under en kväll. Respondenterna förklarar att de även använder bokningssystemet för att 

kontrollera sittid. Dels genom kontroll av gästers ankomst och därigenom sprida beläggningen 

över hela öppettiden, dels genom att planera personal efter förväntad beläggning. Detta 

möjliggör också att de kan placera sällskap vid bokade bord om sällskapet endast behöver 

bordet en kort tid. Respondenterna förklarar att bokningssystemet underlättat styrningen dels 

för att restaurangen kan blockera tider för att öka spridning, dels för att gäster upplevs mer 

flexibla vid online-bokning än vid telefonbokning. 

 

“... om de ringer och säger “vi vill komma sju” och jag säger “nä vi har inga bord 

klockan sju” då går de någon annanstans… men om man ser själv att det är fullbokat 

klockan sju, vilket det är om gästerna kommer halv sju och jag tror att det blir 

vanligare och vanligare att man, att man försöker att sprida på gästerna och så det vet 

man ju själv att man har ju en mån, att jag vill äta någonstans vid sju, fast egentligen 

spelar det ingen roll om det är halv sju eller halv åtta, det är lika långt ifrån sju” 

(Respondent 1, personlig kommunikation, 2 april 2016) 

 

Vid större bokningar kontrolleras sittid genom att limitera gästers val vid beställning av mat 

och dryck vilket möjliggör en effektivisering av personalens arbete.  

 

6.2.5 Restaurangens insamling & analys av data 

Respondenterna tror att de har möjlighet att få faktisk storlek på sällskapen från 

bokningsstatistik och därigenom anpassa verksamhet efter det men vill inte ta reda på dem.  
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“Man kan säkert få ut det från datasystemet, vi vill inte ringa och be dom göra det för 

dom har ingen aning” (Respondent 1, personlig kommunikation, 2 april 2016).  

 

Respondenterna påpekar att de inte analyserar den försäljningsdata de har möjlighet att få från 

deras kassasystem nämnvärt då de anser att den informationen inte är helt tillförlitlig, främst 

för att det finns så kallade “öppna” grupper, det vill säga att det inte registreras specifikt 

vilken produkt som sålts. När respondenterna analyserar data gör de det endast för att få en 

uppskattning om hur mycket av varje produkt som sålts. 

 

“Allting finns ju i kassaregistret, men det är ingen medveten, eller vi kan titta på det 

för att få ett överslag, vilken rätt som har sålt eller hur många av ett vin som är sålt, 

men det blir aldrig exakt för det är, man kan ju slå på något annat, man kan slå på 

öppen mat.” (Respondent 2, personlig kommunikation, 2 april 2016) 

 

Respondenterna förklarar att de inte gjort någon segmentering då de inte vill att restaurangen 

skall exkludera någon. De förklarar dock att de känner till grupperna som besöker 

restaurangen: exempelvis gäster som uppskattar matlagningshantverk. Under intervjun 

berättar de också att de vill “fortsätta att lyckas attrahera dom som, i stället för att gå på 

nattklubb, och det märker man ju nu att det är fler och fler ställen som inte har nattklubb men 

som har bar-jockey” (Respondent 1, personlig kommunikation, 2 april 2016).  

 

7. Diskussion  

7.1 Priser, intäkter och strategier 
Restaurangen använder sig, precis som många andra restauranger, av en så kallad 

kostnadsbaserad prissättningsstrategi, det vill säga att priserna som erbjuds till gästerna 

baseras på kostnader (Hayes & Miller, 2011). Detta kan vara problematiskt då deras 

vinstmarginaler är direkt knutna till leverantörernas priser och därmed gör att kontrollen 

hamnar utanför restaurangen (Hayes & Miller, 2011). Om en leverantör höjer priset på en 

komponent (exempelvis en ingrediens i en rätt) och restaurangen vill behålla sina 

vinstmarginaler innebär det antingen en höjning i pris för gästen eller en minskning i värde 

om restaurangen väljer ett billigare alternativ (Hayes & Miller, 2011). Om de istället hade 
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undersökt vad i rätten som bär värde för gästen hade restaurangen lättare kunnat hantera 

prisökningar från leverantörer genom att sänka kostnader på övriga komponenter i rätten 

(Hayes & Miller, 2011). Om en restaurang har förståelse för sin efterfrågan kan de lättare 

göra taktiska val vid förändringar av kostnader och därigenom lättare behålla kontrollen inom 

företaget (Hayes & Miller, 2011). 

 

Enligt respondenterna prisdifferentierar inte företaget på något sätt och de nämner inte heller 

några planer att införa strategin. Vi upptäckte dock att restaurangen använder ett vanligt sätt 

att prisdifferentiera då de använder paketering i form av satta menyer med en blandning av 

smårätter. Dessutom anser vi att presentationen av paketeringen på menyn är positiv ur ett 

RM-perspektiv då det inte framgår exakt vad menyerna innehåller. På så sätt kan restaurangen 

lättare hantera prisökningar från leverantören då kostnaderna är skymda för gästen 

(Kahneman, Knetsch & Thaler 1986; Kimes & Wirtz, 2003). De kan med andra ord byta ut 

och ändra storlek på komponenter för att möta kostnadshöjningar utan att påverka gästens 

förutfattade värde och referenspris på produkten (Hayes & Miller, 2011). Således ökar 

restaurangen kontrollen över sina intäkter (Hayes & Miller, 2011). 

 

Då Kimes och Wirtz (2003) understryker vikten av prisdifferentiering för att kunna utnyttja 

intäktsstyrning till dess fulla potential kan respondenternas inställning kring 

prisdifferentiering anses problematisk. Det finns aspekter som talar för respondenternas 

inställning då gästers uppfattning om prisrimlighet kan leda till negativa konsekvenser 

(Kahneman, Knetsch & Thaler, 1986). Å andra sidan bör inte de positiva aspekterna 

ignoreras: om prisdifferentiering genomförs rätt kan det innebära högre intäkter (Hayes & 

Miller, 2011). Det kräver dock en god insikt i gästerna som kommer och äter (Fahy & Jobber, 

2012). För att börja prisdifferentiera bör alltså restaurangen utreda vilka segment de har samt 

undersöka köpbeteenden hos respektive segment. Om de finner att segmenten på dagar med 

hög beläggning kan tänka sig att spendera mer för samma produkter kan de höja priset och 

därigenom höja intäkter. Eftersom referenspriset då höjts möjliggör det i sin tur en rabattering 

av erbjudanden under dagar med färre gäster vilket således skulle kunna öka restaurangens 

beläggning (Kahneman, Knetsch & Thaler, 1986; Kimes & Wirtz, 2003). 

 

Under intervjun nämner respondenterna en kampanj som ökat både beläggning och intäkter på 

veckodag med annars en låg beläggning. Ur ett RM-perspektiv är detta ett lyckat drag då de 

analyserat sin beläggning, identifierat en lågbeläggningsdag, vad gäster efterfrågar vid det 
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givna tillfället och utfört åtgärder för att bryta trenden (Kimes et al. 1998; Kimes, 1999; Heo 

& Lee, 2009). De vill dock inte utforma fler kampanjer då de inte vill ta gäster från den 

nuvarande kampanjen. Respondenternas tankar om att ett företag alltid kommer ha dagar med 

låg beläggning anser vi kan vara hämmande för framtida ökning av beläggning. Å andra sidan 

nämnde de att de gärna ökar sin beläggning i framtiden. För att göra det kommer de troligtvis 

att behöva skapa incitament för att locka folk till lågbeläggningsdagarna. Då de inte vill ta 

gäster från nuvarande kampanj kan de förslagsvis försöka attrahera ett nytt segment som 

annars inte hade besökt restaurangen (Fahy & Jobber, 2012). Precis som Fahy och Jobber 

(2012) talar om bör de alltså undersöka möjligheterna utanför deras befintliga kundkrets. 

Respondenterna identifierar restaurangen som ”ganska dyr” och har ett segment som bland 

annat uppskattar matlagningshantverk och är mindre priskänsliga. Det kan möjliggöra en 

prissänkning under dagar med låg beläggning och därigenom locka mer priskänsliga gäster 

för att öka beläggning utan att riskera undanträngning av nuvarande segment. Vårt förslag är 

alltså inte att starta fler kampanjer av samma typ (speciell sorts mat vid de olika dagarna) utan 

istället kanske införa en prisdifferentiering inriktat på att locka nya segment under dagar med 

låg beläggning, exempelvis rabatt på de färdiga menyerna. Utöver detta kan det också locka 

de priskänsliga gäster som beställer för lite på högbeläggningsdagar och på så sätt ge 

utrymme till fler gäster av deras nuvarande segment.  

 

7.2 Utbud 
Under studien har vi lagt märke till en inkongruens i bordstyperna i restaurangen och storlek 

på sällskap. Som nämns i resultatet uppskattar respondenterna att 50% av sällskapen består av 

två personer. Uppskattningen stöds av resultatet från observationen där 60% av sällskapen 

bestod av just två personer. Trots det består endast 17% av platserna av bord dukade för två 

gäster. Tanken från respondenternas sida var att i och med bordsvalen skapa en social miljö 

där ett bord kan innehålla flera sällskap. Under observationerna noterade vi dock att vid 

placering av flera sällskap vid samma bord samtidigt avgränsar de bordet genom att blockera 

två platser: det vill säga att ett bord med sex platser användes för att placera två sällskap 

bestående av två gäster. Om de haft tre bord med kapacitet för två istället för ett bord med 

kapacitet för sex gäster hade de alltså inte blockerat platser och således också kunnat placera 

fler gäster. Tekniken som används för avgränsning i dagsläget kan resultera i en maxförlust på 

23 av 70 platser om det endast kommit sällskap på två personer under en kväll. Med det sagt 

är det föga troligt att tekniken används även under hög beläggning.  
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Vårt förslag är att de, precis som Kimes och Thompson (2004) förklarar, bör byta ut vissa 

större bord för att matcha deras utbud mot efterfrågan och därigenom erbjuda ett optimalt 

bordsutbud. Det finns dock, utöver respondenterna, fortfarande en grupp gäster som 

uppskattar tanken bakom bordsvalen och dessa bör därför respekteras vid val av bord. 

Detsamma gäller den extra arbetsbelastning respondenterna tror att fler bord kommer 

innebära. Därför skulle man kunna ersätta endast en del av de större borden med flera mindre 

bord för två. Vi föreslår också en förändring av rutiner kring avgränsning där den minskas i 

storlek, dels för att undvika blockering av platser men även främja det sociala samspelet som 

respondenterna vill uppnå med sina val av bord. Detta skulle också kunna minska antalet av 

de 20-30 personer som nekas en plats under dagar med hög beläggning. 

 

7.3 Sittid & beläggning 
Som tidigare nämnts kan en restaurang styra intäkter med tiden gäster spenderar vid borden 

(Kimes, 1999). För att göra detta krävs en kontroll över gästers sittid. Respondenterna 

kontrollerar sina gästers sittid genom effektivt utförande i serveringsprocessen men också 

genom att de erbjuder gästerna en bestämd tidsram när de bokar. Enligt respondenterna varar 

en genomsnittlig måltid ca 2,5 timmar och har därför planerat sina sittningar därefter. De 

nämner dock att gäster kan tänka sig att sitta en kortare tid. Resultatet från observationen 

styrker detta då den genomsnittliga tiden för en måltid var 1 timme och 48 minuter. Över 

hälften av de observerade sällskapen satt mindre än 1 timme och 40 minuter. Endast sju 

sällskap satt ungefär 2,5 timmar eller mer där tre av dessa hade förlängd sittid på grund av att 

sällskapet inte var fulltaligt vid start. Det tyder på att det kan finnas en missuppfattning om 

gästens sittid och visar också att det kan finnas en möjlighet att korta ner tidsramen som 

erbjuds vid bokningstillfället. Således skulle de kunna öka antalet servicecykler under en 

kväll och därigenom troligtvis öka intäkter (Kimes et al., 1998; Kimes, 1999; Kimes, Wirtz & 

Noone, 2002).  

 

Att minska sittiden kan dock också minska utrymmet för merförsäljning vilket spelar en stor 

roll i dagens intäktsoptimering (Atkinson, 2002; Cavallaro, 2009). Således kan justering av 

sittid ha en negativ effekt på snittnotan. Det innebär alltså att om sittid ändras kan 

restaurangen behöva justera serviceprocessen, exempelvis att ta beställning av dessert 

samtidigt som resterande mat och dryck. Innan en nedkortning av sittid genomförs bör också 
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gästernas önskade sittid tas i beaktning (Kimes et al. 1998). Om gästerna ges för lite tid och 

upplever en stress kan det minska deras uppfattade värde av måltiden som kan leda till att de 

inte återvänder (Atkinson, 2002; Noone et al., 2007). Utöver detta bör också de positiva 

effekterna av reducerad sittid diskuteras då Thompson (2009) nämner att strategin inte 

nödvändigtvis innebär en ökning i intäkter. Restaurangupplevelser är en komplex situation 

med många parametrar som påverkar varandra (Thompson, 2009). Det är därför svårt att 

förutsäga en exakt ökning av intäkter och att strategin inte påverkar gästers värde på 

upplevelsen negativt (Thompson, 2009). 

 

7.4 Restaurangens insamling och analys av data 
Ett av restaurangens främsta verktyg för planering är bokningssystemet som ger ett 

överskådligt perspektiv av beläggning. Det möjliggör en bättre planering av personal på grund 

av det detaljerade schemat över kvällen som bokningssystemet ger. Under observation 1 

förklarade också personalen hur viktigt systemet var för deras kontroll av sittid. Då 

bokningssystemet ger gäster en tidsram får också personalen ett starkt stöd om de tvingas 

konfrontera gäster om de sitter för länge. Men en av de främsta funktioner som 

bokningssystemet erbjuder nyttjas inte av restaurangen, det vill säga data (Kimes, 2011). I 

dagsläget analyserar inte respondenterna sin data i högre grad, varken från kassasystem eller 

bokningssystem. Respondenterna berättar också om problem i att förutspå gästbeteende vid 

exempelvis bokning. Ur ett RM-perspektiv är detta beklagligt då det främsta verktyget inom 

RM är att analysera data för att skapa en medvetenhet om vilka som brukar en tjänst och hur 

de brukar den (Kimes, 1999; Heo & Lee, 2009; Hayes & Miller, 2011). Informationen som 

systemen erbjuder kan användas för att undersöka gästbeteende vid köp och bokning. 

Därigenom kan en restaurang segmentera sina gäster och således erbjuda skräddarsydda 

upplevelser (Hayes & Miller, 2011; Fahy & Jobber, 2012). På så sätt får de en ökad 

medvetenhet om sina gäster samt kan öka värdet av upplevelsen för dessa genom att 

identifiera vad gästen värdesätter, exempelvis en viss tid på veckan, en komponent i en rätt 

eller bara ett personligt bemötande från personal. Detta kan resultera i en bättre relation 

mellan restaurang och gäst vilket ökar sannolikhet för återkommande gäster, ger restaurangen 

ett gott rykte vilket i sin tur leder till fler gäster och slutligen högre intäkter (Hayes & Miller, 

2011). 
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Vad man bör vara medveten om är dock arbetsbördan som kontinuerlig analys av sitt företags 

intäkter innebär. En fungerande RM-strategi kräver tid, kompetens och kontinuerlig 

uppföljning av analys, med andra ord en fortlöpande process som kommer kräva tid från 

andra arbetsuppgifter. Det är alltså inte en slump att Revenue manager är en egen 

yrkesbefattning i exempelvis hotellbranschen (Hayes & Miller, 2011). Däremot finns redan 

existerande data att analysera från boknings- och kassasystem som sparas automatiskt vid 

varje bokning och betalning. Det behövs alltså ingen insamling av data utan endast val och 

analys av existerande data vilket gör att implementering av RRM underlättas.  

 

7.5 Metoddiskussion 
Vi anser att urvalet vi gjort lämpat sig väl för uppsatsens syfte då vi kunnat besvara samtliga 

frågeställningar. Det bör dock uppmärksammas att resultatet möjligtvis förändrats om studien 

utförts på en annan restaurang. Det är exempelvis möjligt att vissa observationsregler, 

baserade på vår förförståelse, fungerat bättre vid en à la carte-restaurang med endast förrätt, 

huvudrätt och dessert och inte ett större antal smårätter. Emellertid påverkade inte 

restaurangens koncept vår förmåga att besvara frågeställningar och uppfylla syftet. 

 

Våra val av observationsmetod och analys ser vi som lyckade då vi endast ämnade undersöka 

varaktigheten av olika aktiviteter. Om vi genomfört en deltagande observation hade vi 

förmodligen inte fått den data vi eftersökte, det hade tagit längre tid och resulterat i färre antal 

observationer. Om vi hade deltagit som gäst hade vi endast fått ett sällskaps data per kväll och 

om vi deltagit som servitör hade vi sannolikt påverkat resultatet i högre grad. Dessa metoder 

hade möjligen lämpat sig vid en kvalitativ observationsstudie om vad som påverkar de olika 

aktiviteternas varaktighet och varför de påverkas, men inte för vår kvantitativa 

observationsstudie där vi endast eftersökte hur lång tid aktiviteter tog (Bryman, 2011). Om vi 

gjort en öppen observation hade vi sannolikt riskerat att störa gästerna och därigenom påverka 

resultatet (Bryman, 2011). 

 

Då vårt syfte inte bara var att undersöka vilka strategier som används och hur de används utan 

också varför de används krävdes kvalitativa inslag i studien (Bryman, 2011). Eftersom vi 

redan hade en tydlig inriktning i vad som undersöktes valde vi att genomföra en 

semistrukturerad hellre än en ostrukturerad intervju. Hade en ostrukturerad intervju 

genomförts är det möjligt att det bättre speglat respondenternas faktiska syn och åsikter om 
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företagets strategier (Bryman, 2011). I vår studie hade dock risken att respondenten/-erna inte 

reflekterat över de specifika ämnen vi valt att undersöka varit för stor om vi valt att utföra en 

ostrukturerad intervju (Bryman, 2011). 

 

Intervjun utformades för en person men vid intervjutillfället tillkom ytterligare en respondent. 

Detta var för oss oväntat och inte planerat men vi lät intervjun fortgå ändå. Då vi utformat en 

intervjuguide för en enskild intervjuperson som nu användes för en gruppintervju kan det ha 

skapat problem. Gruppintervjuer för med en rad utmaningar som vi inte förberett oss för, 

exempelvis gruppdynamik (Bryman, 2011). När gruppintervjuer genomförs är målet bland 

annat att skapa någon form av gemensam identitet runt teman, alltså överensstämmande 

synsätt på specifika ämnen (Bryman, 2011). Då vi som forskare inte hade den kunskapen som 

krävdes kan det ha påverkat hur vi tolkat transkriberingen (Bryman, 2011). Utöver det är det 

av vikt att identifiera meningsskiljaktigheter och faktorerna bakom dem vilket vi inte hade 

tränat oss i (Bryman, 2011). Dessutom kräver gruppintervjuer en balanserad styrning av 

samtalet från intervjuaren då gruppen inte får bli för utsvävande men inte heller för 

återhållsam (Bryman, 2011). Dock kanske gruppstorleken spelade mindre roll då teman inte 

berörde individen utan företaget och dess strategier. Vi behövde alltså inte anpassa frågorna 

efter antal respondenter som tillfrågades. Dessutom var den tillkomna respondenten 

restaurangchef, alltså en person med god insikt i företaget som både fyllde våra kriterier för 

vårt målinriktade urval samt sannolikt bidragit till intervjun med värdefulla reflektioner. 

Utöver detta fick vi också en extra intervju på köpet som kan ha gett en större bredd av 

resultatet (Bryman, 2011). 

 

Innehållsanalys användes då vi ville veta varför strategier används. För att inte bli för ledande 

under intervjun var det nödvändigt att ställa frågor runt det faktiska ämnet vi ville undersöka. 

Innehållsanalysen tillät oss sen placera vad som sades i relevant kontext. Dessutom fick vi 

god översikt över den transkriberade textmassan vilket möjliggjorde en djupare förståelse 

både i företagets tillvaro samt varför strategier användes. Innehållsanalys är på många sätt 

identisk med analysen inom grundad teori (Hartman, 2001; Bryman, 2011). Eftersom vi 

inledde studien med en litteraturgenomgång och därefter samlade in data var det dock inte 

möjligt att applicera grundad teori som studiedesign (Hartman, 2001). Dessutom var vi inte 

ute efter att skapa nya teorier, som är syftet med grundad teori, utan endast applicera teoretisk 

bakgrund på vårt resultat för att komma fram till en slutsats (Hartman, 2001; Bryman, 2011).  
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7.5.1 Reliabilitet, validitet & tillförlitlighet 

Reliabiliteten och validiteten i vår studie kan både prisas och kritiseras. Vår interna reliabilitet 

anses vara god då samtliga metoder diskuterades inför genomförandet av studien för att 

försäkra oss om att vi delade tolkning av vad som undersöktes. Observationsschemats regler 

skapades efter många och långa diskussioner vilket resulterade i tydliga och enkelt tolkade 

regler.  

 

Den interna validiteten kan ifrågasättas på grund av vår förförståelse av arbetsrutiner (Thurén, 

2007). Regeln för omdukning av bord visade sig vara felaktig då personalen inte arbetade som 

vi förväntade oss att de skulle göra. Vid utformning av regeln bestämde vi att omdukningen 

var slutförd när bordet dukats som det gjorts vid öppningstid. Det visade sig dock att 

personalen hade olika rutiner för omdukning. Vissa dukade fram glas, bestick, tallrikar et 

cetera medan andra endast torkade av bordet. Därför justerades reglerna inför det andra 

observationstillfället vilket gav en högre intern validitet från och med andra 

observationstillfället. Det samma gällde regeln för beställning där rutiner också kunde variera. 

Det är möjligt att regeln hade fungerat bättre på en klassisk à la carte-restaurang då man enligt 

vår förförståelse samlar in menyer efter beställning gjorts. De övriga reglerna visade sig dock 

fungera väl vilket gav en hög interna validiteten redan från början. Den interna validiteten vid 

urval av restaurang och intervjupersoner anser vi är hög. Restaurangen uppfyllde de kriterier 

vi sökte i syftet till undersökningen (Bryman, 2011). Då intervjupersoner sannolikt har bäst 

inblick i företagets styrning uppfyller även dem de kriterier vi eftersökte för att uppfylla 

undersökningens syfte. Därav kan vi påstå att vi faktiskt undersökt det vi ämnade undersöka 

(Bryman, 2011). 

  

Den externa reliabiliteten kan bli svår att säkerställa eftersom vi genomfört en studie av en 

enskild restaurang (Bryman, 2011). Då vi tittade på en social miljö som dessutom förändras 

konstant är det mycket svårt att replikera samma studie igen (Bryman, 2011). Det beror på 

förändringen av olika gästers sociala roller, interaktioner med varandra och personal med 

mera (Bryman 2011; Thompson, 2009). Detta gäller kvalitativ forskning i regel (Bryman, 

2011). Observationsmetoden har dock en något högre extern reliabilitet då reglerna är enkla 

och tydliga men även om metoden är densamma kommer resultatet sannolikt inte bli 

detsamma.  
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Precis som den externa reliabiliteten är den externa validiteten svår att uppnå med en studie 

av en enskild restaurang (Bryman, 2011). För att uppnå denna hade det krävts att undersöka 

ett större antal olika restauranger för att finna mönster som kan appliceras generellt (Bryman, 

2011). Vi kan alltså replikera studien men resultatet och slutsatser kommer sannolikt skilja sig 

från denna undersökning (Bryman, 2011). 

 

Vi anser att resultatet är tillförlitligt med reservation för det relativt låga antalet 

observationstillfällen. Dessa tog plats under samma vecka vilket kanske inte gett en rättvis 

bild av restaurangens beläggnings- och sittidssmönster (Bryman, 2011). 

Observationsresultatens tillförlitlighet hade förmodligen ökat om fler observationer hade 

utförts. Till vårt försvar kompletterades resultatet kring sittid av intervjuresultatet för att ge 

oss en bredare uppfattning om undersökta mönster vilket ökar tillförlitligheten av vårt 

resultat. 

 

7.5.2 Våra roller som forskare 

Som nämnts under förförståelse krävs objektivitet för att producera en tillförlitlig studie 

(Ejvegård, 2009). Tyvärr är det, på grund av vår förförståelse, svårt att påstå att vi varit helt 

och hållet objektiva i vår tolkning av verkligheten som studerades. Det är dock viktigt att 

poängtera att total objektivitet är nästintill omöjligt att uppnå då alla individers tolkning av 

verkligheten påverkas av deras bakgrunder och erfarenheter (Ejvegård, 2009). Vi vill påstå att 

vi försökt minimera vår subjektivitet genom att exempelvis välja kvantitativa 

observationsmetoder där mindre tolkning krävs. Samtidigt ökar vår subjektivitet i exempelvis 

innehållsanalysen då den i stora drag handlar om vår tolkning av intervjun. Det var alltså vi 

som bestämde vad kondensering resulterade i, bestämning av kategorier med mera, vilket kan 

ha påverkat resultatet och följande diskussion (Thurén, 2007). Exempelvis kan den ena 

författarens VFU ha påverkat hur denna tolkat verkligheten då samtalen som fördes om RRM 

under praktiken ofta var problemorienterade och kretsade kring hur långt efter 

restaurangbranschen var i hantering av RM. Detta har möjligen skapat fördomar och således 

inneburit att författarens att tolkning av verkligheten också varit problemorienterad och 

negativt laddad vilket kan ha skapat en skevhet under analysen av insamlad data. Detsamma 

gäller vår yrkeserfarenhet vilket kan ha präglat tolkningen av exempelvis arbetsrutiner. Vi 

hoppas dock att den utbildning vi fått på universitetet kan ha parerat vår subjektivitet med 

förkunskaper som bidragit med en rättvis och reflektiv inställning till verkligheten som 
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tolkats. Utöver det hoppas vi att vår medvetenhet om våra fördomar och förkunskaper givit en 

mer rättvis bild av verkligheten. 

8. Slutsats 
Det första vi frågade i syftet var vilka strategier företaget använder. Efter genomförd studie 

kan vi konstatera att restaurangen som studerats redan arbetar med strategier relaterade till 

RRM. De använder paketering på ett effektivs sätt för att möta problematik förknippat med 

deras kostnadsbaserade prissättning och höja gästens upplevda värde av en måltidsupplevelse. 

De har utvecklat en framgångsrik kampanj baserat på en analys av sina intäkter för att höja 

både beläggning och intäkter. Personalen kontrollerar gästernas sittid genom att arbeta 

effektivt och efter tydliga rutiner. Restaurangen utnyttjar bokningssystem väl för att sprida 

beläggning och kontrollera sittid då de erbjuder en fast tidsram vid bokning. 

 

Det andra vi frågade var om vi kunde se strategier som behövde utvecklas. Dessa strategier 

som kan utvecklas eller justeras är främst deras bordsval, gästplacering och avgränsningar vid 

placering av två sällskap vid samma bord. Enligt vårt resultat motsvarar inte bordsstorlekarna 

som erbjuds storlekarna på de sällskap som besöker restaurangen. Då respondenterna 

uppskattar att 50% av sällskapen består av två personer samt att 60% av sällskapen vi 

observerade bestod av två personer borde detta speglas i restaurangens val av bord. Vi anser 

att de borde byta ut en del av de större borden mot mindre bord för två. Respondenterna 

strävar dock efter att skapa sociala upplevelser genom att blanda flera sällskap vid samma 

bord vilket förklarar dagens bordsutbud. För att då respektera deras filosofi men också 

effektivisera bordsanvändningen bör de justera arbetsrutinerna kring avgränsning. Vi föreslår 

därför att de fysiska avgränsningarna mellan flera sällskap vid samma bord minskas i storlek 

vilket kan förbättra bordsanvändningen samt stimulera det sociala samspelet mellan gästerna. 

 

Slutligen frågade vi om vi kunde finna möjliga strategier att implementera. Vi har funnit att 

det, ur ett RRM-perspektiv, finns en rad förbättringar restaurangen kan implementera.  

Vetskapen om restaurangens gäster bygger för nuvarande på respondenternas tysta kunskap 

istället för faktisk data. Då de, i dagsläget, inte gör någon större analys av varken intäkter, 

bokningsmönster eller kundbeteende innebär det att restaurangen går miste om viktig kunskap 

över vilka segment de har, hur dessa segment beter sig och vad de efterfrågar. Kunskapen 

baseras således endast på respondenternas allmänna uppfattning om sina gäster. Denna 

information hade kunnat användas dels för att förbättra erbjudanden för restaurangens 
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nuvarande gäster men också för att locka nya segment. Då kärnan i hela RRM-teorin ligger i 

att basera sina strategier på en full förståelse av sin efterfrågan är det svårt att leverera högsta 

möjliga värde till gästerna om man inte analyserar deras behov och beteende. För till syvende 

och sist innebär Revenue management att erbjuda rätt produkt till rätt kund för rätt pris, vid 

rätt tid och på rätt plats (Kimes et al., 1998; Kimes, 1999; Kimes & Wirtz, 2003; Heo & Lee, 

2009; Hayes & Miller, 2011). 

 

9. Framtida forskning 
Under studiens gång har vi reflekterat gång på gång i verklighetsförankringen i våra källor. 

De flesta studier som på något sätt implementerar en RM-strategi bygger på simulationer 

vilket riskerar utelämna viktiga parametrar som tillhör den komplexa vekligheten 

måltidsupplevelser innebär. Att dessa parametrar utelämnas har kritiserats av bland andra 

Thompson (2009) men även han använder simulation för att studera effekter närmre. Därför 

anser vi att det kan behövas forskning på hur implementerade strategier såsom reducering av 

sittid faktiskt påverkar gäster och intäkter i ett verkligt scenario.  

 

Då respondenterna anmärkte på att det kan vara omständligt att extrahera och analysera den 

data som digitala boknings- och kassasystem erbjuder anser vi att det behövs forskning i hur 

dessa system kan utvecklas. Ett välfungerande och lättillgängligt system för insamling av data 

som rör kundbeteende hade inte bara varit gynnsamt för restaurangbranschen utan även för 

restaurang- och måltidsvetenskapen då detta hade möjliggjort en väg till att förstå 

kundbeteende och hur det påverkar intäkter. Då både hotell- och flygbranschen har system 

som integrerar försäljningsstatistik, bokningsmönster och kunddata borde liknande system 

kunna utvecklas för restauranger (Kimes & Beard, 2013). Vi föreslår därför vidare forskning i 

utveckling av sådana system. 
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11.1 Bilaga 1 - Systematisk litteraturgenomgång 
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um 

resultat (typ av källa) databas Sökord Användning 

24/

3 
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Management, 10(2), 189-
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management
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restaurant 

Positiva och 

negativa 

aspekter i 
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booking”-

system för 

restauranger 

28/

3 

Kimes, S. E., Wirtz, J., & 

Noone, B. M. (2002). How 

long should dinner take? 

Measuring expected meal 

duration for restaurant 

revenue management. 

Journal Of Revenue & 

Business source premier Restaurant 

AND 

revenue 

management 
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gäster i 

förhållande 

till nöjdhet 

och hur det 

styrs. 
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management: Do perceived 
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management 
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3 
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revenue management: 

Could it work?. Journal Of 

Revenue & Pricing 

Management [serial online]. 
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Available from: Business 
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management
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restaurant 
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och 
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practices to the theme park 

industry. International 

Journal of Hospitality 

Management, 28(3), 446-

453. 

Ub.umu.se -> sciende 

direct 

“revenue 

management

” AND 

variety 

VÄLDIGT 

BRA 

KÄLLA! 

implementeri

ng av rm i 

omogen 

bransch, 

definition av 

RM och 

ursprung! 

ANVÄND! 

MYYYCKET 

1/4 Kvale, S., & Brinkmann, S. 

(2014). Den kvalitativa 

forskningsintervjun(3. [rev.] 

Universitetsbibliotek  metod för 
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4 

Hummel, E. S., & Murphy, 
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restaurant service 
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blueprinting 

restaurant 
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om service 
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grupphandled
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service processes 
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Murphy, 
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Bloom, B., Hummel, E., 

Aiello, T., & Li, X. (2012). 

The Impact of Meal 

Duration on a Corporate 
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of Foodservice Business 
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5 

Ackholt, M., Andersson, G. 

(2014) Tillväxtvärk. 

Stockholm: 

Besöksnäringens 
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utbildningsfond.  

google - Besöksnäring
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5 

Hermerén, G., & 

Vetenskapsrådet. (2011). 
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Fahy, J. & Jobber, D. 

(2012). Foundations of 
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McGraw-Hill Higher 

Education. 
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5 

Atkinson, W. (2002). 

Upselling: More Than A 

Ticket Enhancer. 

Restaurant Hospitality, 

86(7), 18. 
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18/

5 

Cavallaro, M. (2009). How 

to make restaurant week 

work better. Restaurant 

Business, 108(11), 22-26. 
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Restaurant 
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18/

5 

Kahneman, D., Knetsch, J. 

L., & Thaler, R. (1986). 

Fairness as a Constraint on 

Profit Seeking: Entitlements 

in the Market. American 

Economic Review, 76(4), 
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ub.umu kahneman 

1986  
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Heide, M., White, C., 
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Scandinavian Journal of 
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Huber, Robin Higie 
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on purchase intention", 

Pricing Strategy and 

Practice, Vol. 5 Iss: 3, pp.99 
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Irene C.L. Ng, Jochen 

Wirtz, Khai Sheang Lee, 
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International Journal of 

Service Industry 
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Thurén, T. (2007). 
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uppl. ed.). Stockholm: 

Liber. 
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Ejvegård, R. (2009). 
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20/

5 
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Noone, Breffni M., Kimes, 
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The effect of meal pace on 

customer 

satisfaction.(analysis of 

restaurant management). 

Cornell Hotel & Restaurant 

Administration Quarterly, 
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ub.umu.se meal pace 

AND 

satisfaction 

Måltidsdurati

on och 
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Thurén, T. (2013). 
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Stockholm: Liber. 

Ub  Ref. lit. 
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11.2 Bilaga 2 – Observationschema 
Antal gäster i sällskapet. 

Antal platser vid bordet sällskapet placerats. 

Måltidsduration. 

Aktiviteter kopplade till måltidsduration: Beställning, Omdukning. 

 

Kodningsschema 

Sällskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Antal gäster 

          Bordsplatser 

          Tid för start av 

duration (klockslag) 

          Tid för beställning 

(klockslag) 

          Tid för avslutad 

duration (klockslag) 

          Omdukning 

(Klockslag) 

           

 

10.3. Bilaga 3 – Intervjuguide & transkriberingsregler 
Allmänt 

Hur många bokade gäster har ni i förhållande till drop-ingäster? 

Har ni rutinerad personal? 

Hur många gäster bör en serveringspersonal klara av att servera? 

Turn-aways? 

 

Priser 

Hur sätter ni era priser och vad tänker ni på när ni sätter era priser? 
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Prisdifferentiering 

 

Segment 

Arbetar ni med segmentering? alltså undersöker ni vem som kommer och äter? 

anpassar ni er efter dem? exv vad som erbjuds, priser etc. 

 

Informationssamling 

Samlar ni in data om er försäljning? om ja; vad tittar ni på, varför tittar ni på den?  

Hur använder ni datan isåfall? 

Vad brukar ungefärlig snittnota för en gäst ligga på vid olika dagar i veckan (Vardag/helg)? 

Brukar snittnotan variera mellan olika sittningar på samma dag? 

 

Tid 

Hur länge brukar gästen vilja sitta? 

hur länge vill ni att gästen sitter? 

Gör ni något för att kontrollera gästernas sittid? Om ja; vad gör ni? 

 

Beläggning 

Hur ser er beläggning ut? 

Varför tror du den är så? (alltså låga dagar?) 

Vilken storlek på sällskap har ni flest av? 

vad gör ni för att öka beläggningen?  

Bordsval? 

 

Ytterligare frågor? 

Vad tror ni att företaget behöver förbättra för att öka omsättning och möjlig vinstmarginal? 

 

 

Transkribering 

 

Regler 

IN  Intervjuaren. Skrivs i marginal. 

RE. 1  Intervjuperson 1. Skrivs i marginal. 
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RE. 2  Intervjuperson 2. Skrivs i marginal. 

/  Ett hack i talet. Meningen saknar flytande kontinuitet. 

//  En mindre, märkbar paus i talet. 

PAUS  En längre paus i talet 

:  En viss förlängning på ord och ljud 

::  En tydlig förlängning på ord och ljud 

_ _ _  Ord/ljud som inte är tydbara 

VERSAL Markerar betoning på ordet. Exv.: ja TACK  gärna. 

[ ]  Markerar ickeverbalt uttryck. Exv.; Ja [fniss] tack gärna. 

””  Slanguttryck, Beskrivning av uttryck följer efter intervju. 

**  Händelse utanför intervjun 

 


